Referat fra bestyrelsesmøde 16. maj 2013
1. Formalia:
Dirigent: Stefan
Referent: Mads
Til stede: Stefan, Jesper, Mikkel, Emil, Maria, Mads, Sofie, Drude, Nicola, Lasse, Astrid, Anna,
Stine og Mie.
Godkendelse af dagsorden og referat: Begge godkendes.
2. Orienteringer
Formandsskabet
• Budgettet for 2012 er ved at være faldet på plads. Der kommer mere på næste møde.
• Henrik har valgt at træde ud af Studenterrådet af personlige årsager.
• RUC sport – har planer for at de studerende skal begynde at bruge nogle af
udearealerne mere. Det opfordres til at kontakte Stefan hvis man har nogle holdninger
til hvordan disse områder kan/skal indrettes.
• International Club vil fremover indgå i et nærmere samarbejde med SR, ikke mindst
med henblik på studiestart og international week.
• Update fra Kirsten og Theis i forhold til Roskilde Festivalen. Der er tvivl på hvilke
områder vi får og dermed også det præcise antal af frivillige der skal skaffes. Antallet
stiger stadig, men måske ikke med så meget som hidtil tænkt.
• Formandsskabet elsker bestyrelsesdagen. Hell yea! Det opfordres til at nogen tager
initiativ til at gentage succesen.
Uddybninger fra de skriftlige orienteringer
RusUdvalget
• Sidste Rus‐udvalgsmøde blev brugt på at evaluerer Rus‐seminar og brainstorme på
BW.
• Der blev oprettet et nyt udvalg, ”Thorsens (Rus)‐Udvalgte”, der skal sørge for at
kælderen kan bruges bedre af rusvejledningen (og andre).
Anna
• Er i gang med at lave en oversigt over SR, med beskrivelse af dets
bestyrelsesmedlemmer og udvalg.
• Er tovholder på studiestart‐bogen. Hvis der er ønsker til hvilken information der skal i,
skal man hive fat i Anna hurtigst muligt.
• Arbejder på at få øvelokalet op og stå, ved at udstyre rummet bedre og skabe bedre
rammer om hvad der kan lånes og hvad der kan anvendes i lokalet.
UNIPOL

•

•

Er i gang med at udforme et dokument der skal give indblik i hvad AR arbejder
med/for. Hvis man har nogle spørgsmål som ville klæde dette dokument skal man
kontakte Sofie og Stinus.
Angående timetal efterspørger Stinus nogen fra SR der kunne være med til at hjælpe
med færdiggørelsen af et holdningspapir i forhold til timetallet på ISG – og måske gå
videre med det til resten af RUC.

CIP
•

Har lavet en Facebook side. Check den ud, brug den.

RBC
•

Har indgået en aftale med fredagsbaren med henblik på sjatfesterne.

Fagrådsgruppen
• Arbejder på at oprette/styrke fagråd på de fire bachelorretninger.
3. Workshop med Valgudvalget
• Drude og Stefan er blevet valgt som valgkampskoordinatore.
• Der er blevet afholdt en workshop for SR’s bestyrelse, der har handlet om hvordan
valgkampen skal se ud.
• På bestyrrelsesmødet blev der afholdt en opfølgende workshop, samt en opsummering
af hvad Valgudvalget fik ud af den første workshop.
4. Politikkonferencen
• I efteråret skal RUC stå for DSF’s politikkonference
• Sidsel vil gerne være med til at starte arbejdet på at arrangere dette op.
• Maria foreslår at snakke med Reality Bites om at være medarrangør på det.
• Studenterhuset kan evt. også blive involveret.
• Stine, Astrid (praktisk slave), Emil, Maria, Mikkel, Natasja og Mads vil gerne være med
til at arrangere det. Sidsel invitere denne gruppe til et opstartsmøde.
5. Update fra 40års jubilæum gruppen
• Stine, Natasja og Nicola går i gang nu.
• Der vil blive afholdt en sommerfest i juni, for alle der har lyst.
• Der vil muligvis blive arrangeret mere efter sommerferien.
• Jesper indkalder gruppen til et opstartsmøde angående festen.
6. Projektbank
• Vi laver en offentlig oversigt over hvad SR går og laver, med mulighed for at melde sig
som aktiv under de projekter der virker interessante for en.
• Vi vil gerne have en intern side også, der beskriver nogle af de arbejdsopgaver der
ikke har behov for frivillige mv.

Bestyrelsen synes det ser rigtig godt FEDTFEDTFEDT
Nicola, Emil og Mads fortsætter med udviklingen og Natasja og Anna vil gerne være
med
7. STUDU/FUNE skifter navn
• Det foreslås at omdøbe det nu sammenslåede STUDU/FUNE til:
o Studienetværket – fik 2 stemmer.
o Fagligt netværk (er taget).
o Studierepræsentanternes netværk – fik 5 stemmer.
• ”Studierepræsentanternes netværk” er vedtaget ved almindeligt flertal.
•
•

8. Udvikling af projektarbejdet
• Det er tidligere blevet besluttet at SR skal udarbejde et holdningspapir, så de
studerende kan få et overblik over hvad vi arbejder for. På dette bestyrelsesmøde
afholdtes der derfor en workshop angående hvordan vi ønsker at projektarbejdet på
RUC skal udvikle sig, ud fra følgende spørgsmål:
o Hvad vil vi gerne have ud af projektarbejdet og hvordan kunne man forbedre
det?
o Hvordan skal vi forholde os til kravene til indholdet af projekterne – som til
tider kan gøre at de bliver meget ens (metodeafsnit, teoriafsnit mv.). Kunne
man forestille sig en anden form?
o Mener vi at der skal skrives projekter på hvert semester? – på ISG kan man tage
projektfrit semester. Er vi for eller imod det?
o Hvordan ser vi på mulighederne for eksterne samarbejdspartnere i
projekterne.
• Der kom en række input, som blev ført til referat i arbejdsgruppen (af Sofie).
9. Indstilling fra kommunikationsarbejdsgruppen
Der er blevet udarbejdet en plan, hvor alle kommer til at levere flere opdateringer om hvad vi
går og laver. Der kommer til at være en plan, som Astrid og Drude løbende opdaterer. Maria
underviser os i seje funktioner på Facebook.
10. Hvordan får vi flere med?
Formandsskabet foreslår at vi afholder en større workshop der skal sætte fokus på hvordan
SR skal omstruktureres. Denne workshop vil blive afholdt i løbet af juni. Drude, Sofie og Stefan
vil gerne stå for at arrangere dagen.
11. Evt.
•
•

Maria: Det kunne være nice med en arbejdsdag
Drude: Efterspørger en opdatering fra hvad der sker i Studenterhuset. De vil
komme fremover. Det vil der også fra Roskilde festivalen.

•

Vi vil gerne lave et spørgeskema til alle studerende, men har brug for at tænke
rigtigt grundigt over hvad vi skal spørge om, hvordan vi skal spørge og
hvornår… Mads, Stinus, Drude, Sofie, Maria og Stefan er interesseret i at være
med til det. Mads laver en doodle.

